
Додаток № 10 

 

 

 

 

 

 

 

Особливості організації та проведення гри/ігор та/або туру на 

нейтральному майданчику. Фінансові витрати клубів. 

 

 

 

1. У разі настання обставин, які унеможливлюють проведення 

гри/ігор/туру у раніше запланованому місті, або за умов відсутності належної 

спортивної споруди для проведення гри/ігор/туру між командами в певному 

регіоні, така гра/ігри/тур може (можуть) бути проведена (-і) на нейтральному 

майданчику, визначеному Департаментом. 

 

2. Нейтральним майданчиком, в розумінні цих положень, є майданчик 

ігрового залу спортивної споруди, неналежної до жодної з команд – учасників 

звітної гри/ігор/туру (інший населений пункт). 

         

3. При проведенні гри/ігор/туру на нейтральному майданчику 

застосовуються положення чинних Правил проведення, окрім деяких положень, 

зазначених в цьому Додатку. 

 

4. Організація проведення гри/ігор/туру на нейтральному майданчику, а 

також пов’язані з цим витрати, здійснюються та забезпечується у наступному 

порядку:   

 

- Організація та підготовка гри/туру здійснюється ФБУ спільно з 

командою зі статусом господаря гри (команда А в протоколі гри); 

- Відрядження, харчування, проживання, прибуття команди клубу до 

міста нейтрального майданчику, а також переміщення команди по 

місту (готель-зал-готель тощо) здійснюються за рахунок клубу – 

учасника; 

- Витрати, пов’язані з використанням ігрового залу (оренда тощо), 

несуть клуби – учасники солідарно (порівну); 

- Клуби – учасники самі забезпечують свої команди водою; 

- Витрати на проживання, відрядження суддів/делегата ФБУ клуби – 

учасники несуть солідарно (порівну); 

- клуб зі статусом господаря гри несе витрати на тв.-трансляцію цієї гри; 

- витрати на роботу суддів на майданчику, секретарської бригади, 

спостерігача суддівства, делегата ФБУ, оператора IRS клуби – 

учасники несуть солідарно (порівну); 
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- клуб зі статусом господаря гри забезпечує суддів за секретарським 

столом, в т.ч. суддю-інформатора, статистиків мінеральною 

негазованою водою в кількості 12 пляшок по 0,5 літра на одну гру, в 

т.ч. для суддів під час гри та в роздягальні; 

- клуб зі статусом господаря гри забезпечує суддів рушниками для лазні 

(мінімум 3); 

- організація та забезпечення спортивного спорядження, технічного 

обладнання, іншого спорядження тощо (передбачені ст.ст. 20, 21 

Правил проведення) в ігровому залі здійснюється ФБУ; 

- забезпечення наявності суддів за столиком здійснюється ФБУ; 

- організацію роботи швабристів/фотографа/знімальної групи, а також 

проведення після ігрової прес-конференції забезпечує ФБУ, а пов’язані 

з цим витрати, несе клуб зі статусом господаря гри. 

 

 

 

 

 

 

 


